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أسئلة وإجابات عن موسم اإلصابة باإلنفلوانزا

سؤال :هل ميكن أن أتعرض لإلصابة باإلنفلونزا
بسبب لقاح اإلنفلونزا؟
اإلجابة :ال .يتكون لقاح اإلنفلونزا إما من
فريوس إنفلونزا مقتول أو جزء من الفريوس.
وأي منهام ال يسبب اإلنفلونزا.
سؤال :هل أحتاج إىل الحصول عىل لقاح
اإلنفلونزا كل عام؟
اإلجابة :نعم .تتغري سالالت اإلنفلونزا عادة
كل عام ،وتقل حاميتك من اإلنفلونزا مبرور
الوقت.

سؤال :مل أصب باإلنفلونزا من قبل ،فلامذا يجب إذا حصلت عىل لقاح اإلنفلونزا ،فلن يكون
أن أحصل عىل لقاح اإلنفلونزا؟
املرض بهذا السوء ،وسيغدو خطر إيداعك يف
املستشفى أو وفاتك أقل.
اإلجابة :ال يصاب الجميع باإلنفلونزا كل عام.
ولكن حني تصاب باإلنفلونزا ،قد مترض بشدة،
سؤال :أليس من األفضل اإلصابة باإلنفلونزا بد ًل
ورمبا تحتاج إىل الذهاب إىل املستشفى .كام
من الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا؟
أن الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا قد يحمي
مريضا
اإلجابة :ال .ميكن أن تجعلك اإلنفلونزا ً
األشخاص اآلخرين املعرضني لخطر اإلصابة بدور
جدا ،وتعرضك لخطر اإليداع يف املستشفى أو
ً
إنفلونزا شديد ،مثل األطفال الرضع ،واألطفال
الوفاة .كام أن لقاح اإلنفلونزا أكرث أمانًا من
الصغار ،واألشخاص الذين يعانون من حاالت
اإلصابة باإلنفلونزا ،خاصة بالنسبة لكبار السن
مرضية مزمنة.
أو املصابني بحاالت مرضية مزمنة ،مثل الربو أو
سؤال :هل ميكن أن أصاب باإلنفلونزا حتى لو
حصلت عىل لقاح اإلنفلونزا؟

اإلجابة :من املمكن أن تصاب باإلنفلونزا
حتى لو حصلت عىل لقاح اإلنفلونزا .ولكن
www.MercyCareAZ.org
MC-1392

أمراض القلب أو السكري.

املصدرCenters for Disease Control :
and Prevention

تذكر الخطوات التالية
إذا تناول شخص
ما جرعة زائدة من
املسكنات األفيونية

الخطوة  :1االتصال لطلب املساعدة
(اتصل بالرقم .)911
الخطوة  :2التحقق من أي عالمات
تحذيرية للجرعات الزائدة من
املسكنات األفيونية:
ال ميكن إيقاظ شخص ما مبناداته أو
بفرك عظمة صدره.
ضعف التنفس ،أو بطء دقات
القلب ،أو إصدار صوت اختناق
(حرشجة املوت).
تحول لون الشفاه أو أظافر األصابع
إىل اللون األزرق أو األرجواين.
صغر بؤبؤ العني للغاية.
الخطوة  :3دعم تنفس الشخص.
إذا مل يتوافر األكسجني ،فقد يكون
التنفس اإلنعايش (إنعاش الفم إىل
جدا.
الفم) فعا ًال ً
الخطوة  :4املراقبة يف أثناء انتظار
وصول املساعدة.
يجب مراقبة استجابة الشخص
وتنفسه حتى وصول املساعدة
العاجلة.
الخطوة  :5إعطاء الشخص نالوكسون،
وهو دواء ميكنه عكس تأثري الجرعة
الزائدة .وميكنك الحصول عىل
النالوكسون يف مجتمعك من مركز
Sonoran Prevention Works

مجانًاًا دون مقابل باالتصال أو
إرسال رسالة نصية إىل الرقم
.480-442-7086
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استخدام األدوية لعالج الضطرابات الناجمة عن تعاطي
املخدرات ،وإدمان املسكنات األفيونية
هل تعرف MAT؟

يرمز اختصار  MATإىل العالج مبساعدة األدوية

(.)Medication-assisted treatment

وهو أسلوب عالجي ينطوي عىل استخدام
األدوية املعتمدة والعالجات السلوكية ،مثل
املشورة ،لعالج االضطرابات الناجمة عن
تعاطي املخدرات.
عندما يُسئ األشخاص تعاطي املسكنات
األفيونية ،ميكن أن تدمنها أجسادهم أو
تصبح معتمدة عليها .أما إذا مل تكن هناك
أي مسكنات أفيونية يف أجسادهم ،فقد
يشعرون بأعراض االنسحاب من املسكنات
األفيونية .وميكن أن تشمل أعراض االنسحاب
من املسكنات األفيونية اإلسهال ،وتقلصات
يف البطن ،والغثيان ،والقيء ،ورسعة رضبات
القلب ،وزيادة الرغبات امللحة.
مستعدا لتجربة العالج مبساعدة
حينام تكون
ً
األدوية ،قد تساعد هذه األدوية يف التعايف من
االعتامد عىل املسكنات األفيونية.
امليثادون يأيت يف شكل جرعة سائلة .وقد
يساعد مدمني املسكنات األفيونية لفرتة
طويلة عىل التحكم بشكل أفضل يف أعراض
االنسحاب والرغبات امللحة.
البوبرينورفني يقلل الرغبة امللحة يف تناول
املسكنات األفيونية .وقد يأيت يف شكل حبوب،
أو رشائح داخل الخد ،أو غرسات تحت الجلد
ملدة ستة أشهر.
النالرتيكسون ميكن تناوله يف شكل
حبوب يومية أو حقن شهرية ،وهو يعمل
بطريقة مختلفة .إذا كان الشخص يتناول
النالرتيكسون وبدأ يف تعاطي املسكنات
األفيونية مرة أخرى ،فإن النالرتيكسون
يحجب تأثريات «االنتشاء» والتأثريات املهدئة.

العالج مبساعدة األدوية ميكن أن يساعدك
ستكون عالقتك مع العالج مبساعدة األدوية
أكرث من مجرد أدوية .بوصفه جز ًءا من رعايتك،
ستحصل عىل العالج السلويك ،مثل املشورة.
ويوفر بعض مقدمي الخدمات يف رشكتنا مواقع
تسمى نقاط وصول تقديم العالج مبساعدة
األدوية املتاحة عىل مدار الساعة.
وقّعت رشكة  Mercy Careعقو ًدا مع
مختلفا لعالج إدمان املسكنات
ً
نامجا
 35بر ً
األفيونية .وهم مستعدون لتقديم العالج
مبساعدة األدوية لك .كام ميكنهم أن يوضحوا
لك كيف يساعدك العالج مبساعدة األدوية عىل
البدء يف طريق التعايف ،والصحة ،والعافية.
للعثور عىل مواقع بالقرب منك ،تفضل بزيارة
.doyouknowmat.com
مستعدا ،سنكون بجانبك
عندما تكون
ً
لنساعدك .كام سنوصلك بالعالج مبساعدة
األدوية ،أو أي عالج أو دعم يناسبك.
مستعدا ،نود أن تحافظ أنت
حتى تصبح
ً
وأحباؤك عىل أمانكم.
يجب عدم مشاركة اإلبر أو إعادة استخدامها،
وعدم خلط األدوية.
يجب الحصول عىل رعاية طبية إذا كنت
تشعر بتوعك (جسديًا أو عقليًا).

كتيب األعضاء

ميكنك الحصول عىل كتيب األعضاء لهذا العام من مكتب خدمات األعضاء يف رشكة Mercy Care

مجانًا دون مقابل .كام ميكن أن تقدم لك الرشكة نسخة من دليل مقدمي الخدمات الصحية مجانًا
صباحا
دون مقابل .يفتح مكتب «خدمات األعضاء» للعمل من اإلثنني إىل الجمعة ،من الساعة ً 7
مساء ،وميكن االتصال بالرقم  602-263-3000أو ( 1-800-624-3879رقم الهاتف
إىل الساعة ً 6
النيص [/]TTYجهاز التصالت الكتايب للصم والبكم [.)711 ]TDD

البقاء بصحة جيدة بني فرتات الحمل

ِ
طفلك.
من املهم الحفاظ عىل الصحة بني فرتات الحمل .1 .التخطيط لوقت إنجاب
إذا ُرز ِ
خرا ،فقد ترغبني يف التفكري
قت بطفل مؤ ً
 .2استخدمي وسائل تحديد النسل حتى
يف املباعدة بني الوالدات .واملباعدة بني الوالدات
تستعدي للحمل.
هي الفرتة الفاصلة بني الحمل والحمل اآلخر.
 .3تناويل الفيتامينات املتعددة التي تحتوي
شهرا
بعد الوالدة ،من الجيد االنتظار ملدة ً 18
عىل  400ميكروجرام من حمض الفوليك
عىل األقل قبل الحمل التايل .قد يؤدي االنتظار
كل يوم.
شهرا إىل تقليل خطر انخفاض وزن
ملدة ً 18
املولود عند الوالدة أو إنجاب طفل مبترس .قد  .4احصيل عىل مساعدة للتوقف عن التدخني
ورشب الكحول وتعاطي املخدرات.
يتعرض األطفال الذين يعانون من انخفاض
الوزن عند الوالدة أو األطفال املبترسون ملشاكل  .5اخضعي لفحوصات طبية.
صحية أخرى ،مثل الربو أو تأخر النمو أو ضعف
 .6تناويل أطعمة صحية واحصيل عىل
يف السمع والبرص .ت ُعد املباعدة بني الوالدات
وزن صحي.
مفيدا لك ولجسدك ولطفلك.
مرا ً
أ ً
هل تفكرين يف الحمل مرة أخرى؟ تحديث مع
ميا.
ِ
إليك تسعة أمور يجب القيام بها قبل الحمل .7 :قومي بأنشطة يو ً
طبيبك حول املباعدة بني الوالدات.
 .8تجنبي التعرض للمواد الكيميائية وغريها من املصادر“Birth Spacing and Birth :
املواد الضارة يف مكان العمل ويف املنزل.
Outcomes” from the March of
 .9تعلمي كيفية تخفيف التوتر.

خدمات اللغة والرتجمة

ميكن لربنامج  Mercy Careمساعدتك يف الحصول عىل مرتجم عرب الهاتف أو مرتجم للغة
اإلشارة؛ ملساعدتك يف أثناء زيارات الرعاية الصحية ،وذلك دون مقابل .إذا كنت بحاجة إىل
املساعدة بلغتك ،أو إذا كنت أصم أو تعاين من مشكالت يف السمع ،فاتصل مبكتب خدمات
األعضاء لطلب مرتجم عىل الرقم  602-263-3000أو ( 1-800-624-3879رقم الهاتف النيص
[/]TTYجهاز التصالت الكتايب للصم والبكم [.)711 ]TDD

الرعاية املتكاملة

تعني الرعاية املتكاملة أن العضو يحتاج إىل خطة صحية واحدة فقط للحصول عىل العناية
بالعقل والجسم .ميكن ألعضاء  Mercy Careالحصول عىل خدمات الصحة البدنية والسلوكية
منا .وقد قدمنا خدمات صحية متكاملة ألعضائنا يف مجال الرعاية طويلة األجل منذ عام ،2000
ولألعضاء الذين يعانون من أمراض عقلية خطرية منذ عام  ،2014وألعضاء الرعاية الكاملة يف
أريزونا لشمول تكلفة الرعاية الصحية ( )AHCCCSمنذ عام  ،2018وألعضائنا الذين يعانون
من إعاقة يف النمو منذ  1أكتوبر .2019
ما زلنا ملتزمني بتقديم املزيد من الخيارات ألعضائنا للحصول عىل الرعاية الصحية البدنية
والسلوكية والحفاظ عىل العافية .يسعدنا أنك اخرتت  .Mercy Careإذا كانت لديك أي أسئلة،
مساء ،من اإلثنني إىل الجمعة ،عىل
ميكنك االتصال بخدمات األعضاء من الساعة ً 7
صباحا إىل ً 6
رقم الهاتف  602-263-3000أو ( 1-800-624-3879جهاز الهاتف النيص [/]TTYجهاز
التصالت الكتايب للصم والبكم [.)711 ]TDD

Dimes; “9 Things to Do Before
Getting Pregnant” from the March
of Dimes

انتبه إىل الحتيال —
ل تكشف عن معلوماتك

قد يستغل املخادعون حالة طوارئ فريوس
كورونا ( )COVID-19للوصول إىل معلوماتك.
وقد تكون هذه املعلومات بيانات التأمني،
وبيانات بطاقات االئتامن ،وبيانات بطاقات
السحب اآليل .قد يستهدفك املخادعون عرب
الهاتف ،أو عرب وسائل التواصل االجتامعي ،أو
عرب الربيد اإللكرتوين ،أو شخصيًا يف منزلك.
لن تتصل بك  Medicareو Medicaidو
 Mercy Careوتطلب معلوماتك .فإذا اتصل
بك شخص ما وطلب معلوماتك ،فال تقدمها له.
وإذا حدث ذلك ،فاتصل بالخط الساخن لرشكة
 Mercy Careلإلبالغ عن حاالت االحتيال عىل
الرقم .1-800-810-6544
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النتحار :معرفة العالمات التحذيرية والحصول عىل املساعدة
هل ميكنك معرفة ما إذا كان شخص ما تهتم
به يفكر يف االنتحار؟ معظم األشخاص الذين
ينتحرون ليسوا متأكدين من رغبتهم يف املوت،
ويريدون املساعدة عىل العيش .غالبًا ما تكون
األفكار االنتحارية نتيجة ألمل عاطفي ورغبة يف
إنهاء هذا األمل.
االنتحار ال مييز بني الناس .الناس من جميع
األعامر واألجناس واألعراق والخلفيات العرقية
ومن جميع مناحي الحياة ميكن أن تراودهم
عيا وإدراكًا ،ميكننا
أفكار انتحارية .إذا كنا أكرث و ً
مساعدة أصدقائنا وأفراد األرسة وزمالء العمل
وغريهم ممن قد يفكرون يف االنتحار.
ما الذي يجب مالحظته
من املهم أن تعرف العالمات التحذيرية وأن
تأخذها عىل محمل الجد دامئًا ،وخاصة عندما
يتحدث شخص ما عن االنتحار .جميع األشخاص
تقريبا الذين لديهم أفكار انتحارية يوجهون
ً
«دعوات» ،عىل الرغم من أنها قد ال تكون دامئًا
واضحة أو مبارشة.
يف بعض األحيان ،تكون تلك الدعوات أفعا ًال.
قد يتخىل الشخص عن أشياء مهمة ميلكها أو
يكتب وصية.
العالمات األخرى ميكن أن تكون لفظية .عىل
سبيل املثال ،قد يقول عبارات مثل «إذا رأيتك
مجددا» ،أو «سأكون أفضل حا ًال إذا توفيت»،
ً
يضا عن
أ
يتحدث
قد
ج».
مخر
جد
يو
أو «ال
ً
مشاعر ،مثل القلق وأحداث الحياة التي يتعرض
لها ،مثل فقدان عالقة ،أو وفاة أحد األحباء ،أو
املعاناة من مشكالت دراسية.
التمس الحصول عىل مساعدة إذا قام شخص
ما مبا ييل:
البحث عن مسدسات ،أو حبوب ،أو سكاكني
أو أي يشء آخر ميكن استخدامه لالنتحار
الهوس باملوت – عىل سبيل املثال ،قد يكتب
قصائد عن املوت
يبدو عليه اليأس أو الشعور بأنه واقع يف فخ
تبدو عليه كراهية الذات أو الشعور بالخزي
مييل إىل تدمري الذات أو التهور
ينسحب من جلسات األرسة واألصدقاء
4

يعاين من تغيريات مزاجية حادة
داعا كام لو أن اآلخرين لن يروه
يقول و ً
مرة أخرى
يعمل عىل ترتيب شؤونه – عىل سبيل املثال،
يكتب وصية
يضا أن بعض األشخاص أكرث
يجب أن تدرك أ ً
عرضة لالنتحار من غريهم .تتضمن عوامل
الخطر ما ييل:
مشاكل الصحة العقلية مثل (االكتئاب)،
وإدمان الكحول أو تعاطي املخدرات
محاوالت انتحار سابقة أو تاريخ عائيل من
االنتحار أو االعتداء البدين أو الجنيس
اتخذ إجرًاء
إذا كانت هناك أي فرصة الرتكاب شخص ما
تعرفه االنتحار ،فال ترتكه مبفرده .تأكد من إزالة
أي أسلحة أو أشياء ميكن أن تكون مميتة مثل
الحبوب واطلب له املساعدة.
ألزمات الصحة السلوكية
بإمكان أعضاء  Mercy Careاالتصال بخط
أزمات الصحة السلوكية املتاح عىل مدار 24
ساعة طوال أيام األسبوع.
مقاطعة ماريكوبا602-222-9444 :
مقاطعتا بيام وبينال1-866-495-6735 :
مقاطعة جيال1-877-756-4090 :

ميكن لطافم عمل األزمات مساعدتك.
فهم ميكنهم:
إجراء مقابلة معك يف املجتمع
اصطحابك إىل مكان آمن
مساعدتك يف تحديد مواردك للرعاية
مساعدتك يف الرتتيب إلجراء استشارة
تقديم خيارات للتعامل مع املواقف
الطارئة األخرى
واتصل دامئًا بالرقم  911يف حال تعرضك
ملواقف تهدد حياتك.
وإذا كنت يف حاجة إىل التحدث ألحد
األشخاص ،فاتصل بالخط الدافئ .يدير خط
الدعم متخصصون معتمدون يف دعم األقران،
وهم متواجدون عىل مدار  24ساعة طوال
أيام األسبوع.
مقاطعة ماريكوبا602-347-1100 :
مقاطعة بيام520-770-9909 :
جميع أنحاء أريزونا1-888-404-5530 :
املصادرAmerican Association :
of Suicidology; Centers for
;Disease Control and Prevention
HelpGuide.org; National Institute of
Mental Health

قياس الكفاءة الثقافية

إننا ملتزمون بأعضائنا ورعايتهم .فهذا مهم للغاية لنا .ولهذا السبب،
لدينا إدارتان يف  Mercy Careتراقبان أداء مقدمي الخدمات .وهاتان
منيض وقتًا طويًال يف التأكد من اتباع الكفاءة الثقافية يف كل ما
اإلدارتان هام الكفاءة الثقافية وإدارة الجودة .وهام تقدمان الدعم
يضا فهم
ملقدمي الخدمات .كام تتأكد اإلدارتان من أن األعضاء يحصلون عىل
نفعله .وهذا يعني احرتام معتقداتك وثقافتك .وهذا يعني أ ً
احتياجاتك اللغوية.
الخدمات بالطريقة املثىل .فهذا يساعد عىل التأكد من أننا نعمل دوًما
نحن نطلب من مقدمي الخدمات يف رشكتنا دعم األعضاء بتقديم خدمات عىل تحسني الخدمات التي تراعي اعتبارات ثقافتك وأسلوب حياتك.
تراعي االعتبارات الثقافية .وهم يسرتشدون مبعايري الخدمات التي تراعي
االعتبارات اللغوية والثقافية ( .)CLASوتضمن هذه املعايري أن الخدمات
تراعي احتياجاتك الثقافية واللغوية.

الصحة والعافية فيام يتجاوز
الرعاية الصحية البدنية والعقلية

ال تقترص الصحة والعافية عىل مجرد التأكد من
الذهاب إىل مواعيد الطبيب .وهي ال تقترص كذلك
يضا
عىل تناول جميع األدوية .فهناك عوامل اجتامعية أ ً
كبريا يف رفاهتك.
تلعب دو ًرا ً
قد تسمع بعض األشخاص يطلقون عىل هذه
العوامل «املحددات االجتامعية للصحة» .وتشمل
بعض هذه العوامل التعليم ،والتوظيف ،وشبكات
الدعم االجتامعي.
وإليك فيام ييل بعض املوارد التي قد تساعد:
 .Arizona 2-1-1ميكنك العثور عىل معلومات
حول التوظيف والخدمات األرسية :مثل الغذاء،
وامللبس ،واملأوى ،وكيفية الحصول عىل املساعدة
إذا كنت تعاين من العنف املنزيل .تفضل بزيارة
 www.211arizona.orgأو اتصل بالرقم .211
مواقع إجراء فحص فريوس العوز املناعي
البرشي ( ،)HIVوالصحة العقلية ،وعالج تعاطي
املخدرات .للعثور عىل هذه املواقع ،تفضل بزيارة
 findtreatment.samhsa.govأو اتصل بالرقم
.1-877-726-4727
 .Health-e-Arizonaميكنك التقدم بطلب إىل
برنامج  Medicaidأو معرفة ما إذا كنت مؤه ًال
للتمتع بتغطية أو مزايا أو خدمات أخرى .تفضل
بزيارة .www.healthearizonaplus.gov
 .Arizona @ Workميكنك الحصول عىل
مساعدة يف العثور عىل وظيفة .تفضل بزيارة
.www.arizonaatwork.com

ت ُن َرش نرشة «صحتك تهمنا»

من أجل أعضاء Mercy Care

احصل عىل معلومات عن تغطية
األدوية املقررة بوصفة طبية من
( Medicareالقسم )D

ت ُعد تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية من
 Medicareميزة اختيارية تقدم لكل شخص
مشرتك يف  .Medicareميكنك معرفة املزيد عن
تغطية أدوية القسم  Dعىل املوقع اإللكرتوين

www.medicare.gov/drug-coverage
 .-part-dميكنك هنا الحصول عىل نصائح التخاذ

الخيارات الصحيحة.
ميكنك معرفة املزيد عن:
كيفية الحصول عىل تغطية األدوية املقررة
بوصفة طبية
ما الذي تغطيه خطط أدوية القسم D
من Medicare
تكاليف تغطية األدوية من Medicare
كيفية تعامل القسم  Dمع برامج التأمني األخرى

الكائن مقرها يف العنوان
4755 S. 44th Place,
.Phoenix, AZ 85040
ُمت َّول الخدمات املتعاقد عليها
مبوجب عقد مربم مع «نظام
أريزونا لشمول تكلفة الرعاية
الصحية (.»)AHCCCS
هذه معلومات صحية عامة ال
ت ُغني عن استشارة مقدم الرعاية
الخاص بك ،أو الرعاية التي تحصل
عليها منه .احرص دامئًا عىل أن
تطلب من مقدم الرعاية إخبارك
مبا تحتاج إليه من رعاية صحية.
تتوىل رشكة Aetna Medicaid
 – Administrators, LLCإحدى
رشكات مجموعة  – Aetnaإدارة
برنامج .Mercy Care Plan
اتصل مبكتب خدمات أعضاء
برنامج  Mercy Careمن
اإلثنني إىل الجمعة ،من الساعة
مساء ،عىل
ً 7
صباحا حتى ً 6
الرقم  602-263-3000أو
( 1-800-624-3879رقم الهاتف
النيص [/]TTYجهاز التصالت
الكتايب للصم والبكم [.)711]TDD
خط املمرضات املتاح عىل مدار
 24ساعة 602-263-3000 :أو
.1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
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